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Vi i NHO Reiseliv Innkjøpskjeden vil som alltid
gjøre vårt aller ytterste for at du som medlem
skal ha de beste avtalene hos våre samarbeids-
partnere. Vi gir vi dere gode rabatter på kjente
merkevarer innen mat, drikke, nonfood og
tjenester fra utvalgte samarbeidspartnere
knyttet opp mot årets sesonger. 
Følg med i våre kampanjeperioder og få gode
priskutt på kjente merkevarer. På denne måten
kan dere medlemmer lettere oppdage de
mange gode tilbudene samlet på ett sted. 
Kampanjemagasinet vil bli publisert 4 ganger i
året. Februar, Mai, August og Oktober. 
Kampanjene er delt opp etter tilbud levert
enten via grossistdistribuerte eller direkte
distribuerte leverandører.

Netthandel
Man kan bestille varene via vår netthandel
horecainnkjop.no, eller via
bestillingssystemene til våre samarbeidende
grossister og direktedistribuerte leverandører.

Kampanjebanner
Varene på kampanje er godt merket i vår
netthandel horecainnkjop.no med gult banner,
så det er enkelt å finne frem til de gode
tilbudene. 

Distribusjon
Varene blir distribuert via våre fullsortiment og
Nonfood grossister eller fra våre
direktedistribuerte samarbeidspartnere.

Gode produkter
og rabatter

Vi skaper vi de beste kampanjene for
våre medlemmer. Vi ønsker dere en
riktig god handel!
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https://horecainnkjop.no/


www.vestfoldfugl.no

61 18 91 40

Kontaktinfo salgsapparat

Vestfold Fugl
Vår ekstreme passion for god og sunn mat,
kombinert med innovasjon og fleksibilitet
vektlegges særlig i den daglige driften.

Vestfold Fugl har posisjonert seg i markedet
som en kvalitetsbevisst, innovativ aktør som
utfordrer produktsortiment og posisjoner, og
leverer kylling til enhver anledning. Vårt fokus
på dyrevelferd og dekking a kyllingens naturlige
adferdsbehov skal alltid kombineres med en
kontinuerlig søken etter mer klimasmarte
måter å drive på- der alt kjøtt på kyllingen skal
benyttes til mat og dyrefor, alt avfall skal
resirkuleres og fokuset på fornybare- og
energisparende tiltal er høyest på dagsorden.

Kampanje
Mai-juli 2022

Kontakt

Distribusjon
Varene blir distribuert via Asko og
Servicegrossistene.

Netthandel
Man kan bestille varene via NHO Reiseliv
Innkjøpskjedens netthandel horecainnkjop.no
eller via bestillingssystemene til våre
samarbeidende grossister.  Varene på
kampanje er godt merket med gult
kampanjebanner, så det er enkelt å finne frem
til de gode tilbudene.

Medlemskap
Ikke glem å opplys om ditt medlemskap i NHO
Reiseliv Innkjøpskjeden når du bestiller de
gode varene på kampanje, slik at du får de rette
fremforhandlede prisene og rabattene.
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https://www.denstoltehane.no/foodservice/
https://www.denstoltehane.no/foodservice/kontakt-oss/
https://horecainnkjop.no/


15 % 15 %20 %

12,50 % 5 %20 %

Grossistdistribuert

Kjøttdeig av kylling
Kjøttdeig av kylling fryst inn i
praktiske porsjonsenheter for
enklere tining og håndtering. Spar
kost og reduser ditt
matkarbonavtrykk ved å bytte til
kyllingkjøttdeig i dag. Kan brukes
som et mer bærekraftig alternativ
til storfekjøttdeig. 

Ant enh: 4x2,5kg 
EPD: 5440151

Kylling tapasboller
Smakfulle og spicy kjøttboller av
kylling, perfekt til tapas!

Ant enh: 4x1,5kg 
EPD: 1750710

Kyllingsticks crispy
Saftige og crispy sticks av
kyllingkjøtt. Sticksene er forfritert
og gir et crispy resultat selv uten
frityr! Perfekt som snacks eller
som en del av en større sharing
plate.

Ant enh: 2x2,5kg 
EPD: 5684071

Kylling overvinger smoked BBQ
Saftige og møre overvinger av
kylling marinert i en røkt og syrlig
BBQ marinade. Produktet er ferdig
stekt og trenger kun en rask
oppvarming før servering!

Ant enh: 2x2,5kg 
EPD: 5227095

Kylling salatkjøtt krydret
Grillet salatkjøtt av kylling lårkjøtt.
Krydret og ternet. Salatkjøttet er
spiseklart rett fra pakken. Vår
bestselger.

Ant enh: 4x1,5kg 
EPD: 1376037

Kylling bites crispy
Saftige og crispy snack bites av
kyllingkjøtt. Bitene er forfritert og
gir et crispy resultat selv uten
frityr! Perfekt som snacks eller
som en del av en større sharing
plate.

Ant enh: 2x2,5kg 
EPD: 5684089



www.lerum.no

57 62 80 00

post@lerum.no

Hjå oss i Lerum er berekraft ei sjølvfølge
Det har det vore sidan augustdagen i 1907 då 
to stampar med bær vært ståande att på kaien 
på Sørheim. Vi kan ikkje kaste bær, sa Kari og 
Nils Lerum. Og slik oppstod Lerum. Siden den 
gong har Lerumfamilien sylta bær gjennom fire 
generasjonar med handverkstradisjonar, og 
vore ein pådrivar for lokal utvikling.

Å foredle betyr å bevare. Å ta vare på. For vår 
bærkrets handlar det om å ta vare på naturen. 
Frukt og bær. Menneske. Ernæring. Og 
lokalsamfunnet som vi er ein del av.

Kampanje
Mai-Juli 2022

Kontakt

Distribusjon
Varene blir distribuert via Asko og
Servicegrossistene.

Netthandel
Varene kan bestillast via NHO Reiseliv 
Innkjøpskjedens netthandel horecainnkjop.no 
eller via bestillingssystema til våre 
samarbeidande grossister. Varene på 
kampanje er godt merka med gult 
kampanjebanner, så det er enkelt å finne fram 
til dei gode tilboda.

Medlemskap
Ikkje gløym å opplyse om ditt medlemskap i 
NHO Reiseliv Innkjøpskjeden når du bestiller 
dei gode varene på kampanje, slik at du får dei
rette framforhandla prisane og rabattane.
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https://www.lerum.no/
mailto:post@lerum.no
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15 %

15 %

15 %

Originalsyltetøy Utan tilsett sukker Jordbær Kuvert 

Nytt kuvertsyltetøy utan tilsett sukker, i displaykartong. 
No kan du få den gode smaken av Originalsyltetøy heilt utan 
sukker. Kuvertsyltetøy er praktisk, hygienisk og velsmakande.

Ant enh: 100x0,21g 
EPD: 5904495

Lerum Appelsinsaft Utan tilsett sukker

97 % er ein produktserie med heile 97% råsaft frå frukt og
bær, noko som gir ein fyldig og god smak. Det er ikkje tilsett
sukker, utanom det sukkeret som naturleg er i råvarene, så
produkta har derfor få kalorier. Produkta er tilsett søtstoffet
sukralose. Dette er eit godt alternativ til deg som ønskjer
sunnare kvalitetsprodukt.   

Ant enh: 6x1,35ltr 
EPD: 123456

Originalsyltetøy Utan tilsett sukker Bringebær kuvert

Nytt kuvertsyltetøy utan tilsett sukker, i displaykartong. 
No kan du få den gode smaken av Originalsyltetøy heilt utan 
sukker. Kuvertsyltetøy er praktisk, hygienisk og velsmakande.

Ant enh: 10x10kg 
EPD: 123456

Grossistdistribuert

Ant enh: 100x0,21g 
EPD: 5907073



www.arvidnordquist.no

23 89 68 70

kontakt@arvidnordquist.no

Arvid Nordquist
Arvid Nordquist HAB er en svensk familiebedrift
som siden oppstarten i 1884 har fokusert på
store smaksopplevelser og kvalitetsprodukter.

Vårt sortiment omfatter matvarer, vår
egenbrente kaffe, vin, øl og fra og med 2016
også non food-produkter. Vi er i dag 286
medarbeidere i Norden som i fellesskap
arbeider for å tilby de beste smaks-
opplevelsene og produktene – samtidig som vi
gjør vårt aller beste for å gi mennesker bedre
betingelser og redusere miljø- og
klimapåvirkningen. Produkter med så lite
miljøpåvirkning som mulig er dagens aktuelle
kvalitet.

Kampanje
Mai-Juli 2022

Kontakt

Distribusjon
Varene blir distribuert via Asko og
Servicegrossistene.

Netthandel
Man kan bestille varene via NHO Reiseliv
Innkjøpskjedens netthandel horecainnkjop.no
eller via bestillingssystemene til våre
samarbeidende grossister.  Varene på
kampanje er godt merket med gult
kampanjebanner, så det er enkelt å finne frem
til de gode tilbudene.

Medlemskap
Ikke glem å opplys om ditt medlemskap i NHO
Reiseliv Innkjøpskjeden når du bestiller de
gode varene på kampanje, slik at du får de rette
fremforhandlede prisene og rabattene.

Kampanje NHO Reiseliv Innkjøpskjeden mai-juli 2022

https://www.arvidnordquist.no/
mailto:kontakt@arvidnordquist.no
https://horecainnkjop.no/


15 % 15 %15 %

15 % 15 %15 %

Grossistdistribuert

Schär Choco Chip Cookies 
 

Glutenfri cookies med biter av
sjokolade. 

Ant enh: 12x200g 
EPD: 4831319

Schär Ciabatta Rustica
 

Halvstekte fullkorns-ciabatta fra
Schär. Ciabattaene er både gluten,
hvete og laktosefri. Inneholder
9,6g fiber pr 100g.

Ant enh: 6x200g 
EPD: 4831053

Schär Färskt Bröd Flerkorn 
 

Flerkorn fra Schär er bakt på
surdeig og inneholder hirse,
quinoa, linfør og solsikkefrø.
Glutenfritt brød uten konser-
veringsmidler og hvetestivelse.
Fryses eller spises direkte fra
pakken 9,9g fiber per 100g. 

Ant enh: 3x300g 
EPD: 4831079

Kaffe Original Blend Hele bønner
 

En frisk og fruktig medium brent
kaffe. Lett aroma av krokan. En
elegant smaksopplevelse med
livlig syrlighet. Balansert og lang
ettersmak.

Ant enh: 6x1000g 
EPD: 5379581

Kaffe Espresso Divino 
 

En balansert og fyldig espresso
brent kaffebønne. Kraftfull og
balansert med en nøtteaktig aroma
med toner av bittermandel og
mørk sjokolade. Hele bønner.

Ant enh: 6x1000g 
EPD: 1137587

Kaffe Original Blend filtermalt
 

En frisk og fruktig medium brent
kaffe. Lett aroma av krokan. En
elegant smaksopplevelse med
livlig syrlighet. Balansert og lang
ettersmak.

Ant enh: 60x100g 
EPD: 1448331



www.q-meieriene.no

99 70 50 32

veronica.sundby@kavli.no

Informasjon om firmaet/kampanjen
Hos utfordreren Q er DU sjefen. Vi lever av å
lytte til dine brutalt ærlige tilbakemeldinger,
fordi vi tror at det alltid finnes bedre måter å
gjøre ting sammen på. Sammen med dere
skaper vi de beste smaksopplevelsene og de
smarteste løsningene.

Hver gang du kjøper noe fra Q og Kavli, gjør du
samtidig en god handling! Q-Meieriene eies av
Kavlifondet, som deler ut hele overskuddet til
allmennyttige formål innenfor forskning, kultur
og humanitært arbeid.

Klimapositiv2030. Vi elsker å utfordre. Derfor
har vi satt i gang den største klima-og miljø-
oppgraderingen i selskapets historie, med mål
om å bli klimapositiv allerede innen 2030.
Dette er en lang og krevende vei å gå, men vi er
i gang!

Kampanje
Mai-Juli 2022

Kontakt

Distribusjon
Varene blir distribuert via Asko og
Servicegrossistene.

Netthandel
Man kan bestille varene via NHO Reiseliv
Innkjøpskjedens netthandel horecainnkjop.no
eller via bestillingssystemene til våre
samarbeidende grossister.  Varene på
kampanje er godt merket med gult
kampanjebanner, så det er enkelt å finne frem
til de gode tilbudene.

Medlemskap
Ikke glem å opplys om ditt medlemskap i NHO
Reiseliv Innkjøpskjeden når du bestiller de
gode varene på kampanje, slik at du får de rette
fremforhandlede prisene og rabattene.

Kampanje NHO Reiseliv Innkjøpskjeden mai-juli 2022
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15 %

15 %

15 %

Q Kefir Blåbær & Solbær 1 L

Godt for magen og immunforsvaret. 15 unike
melkesyrebakterier. Frisk smak, fyldig og perlende konsistens. 

Ant enh: 10x1ltr 
EPD: 5821657

Q Kefir Naturell 4%

Q Kefir 4 % fett. Mild syrnet melk som passer til alt fra
dressinger til bakverk og musli, eller bare drikkes som den er.   

Ant enh: 10x1ltr 
EPD: 5003611

Q Kefir Mango & Appelsin 1 L

Godt for magen og immunforsvaret. 15 unike
melkesyrebakterier. Frisk smak, fyldig og perlende konsistens. 

Ant enh: 10x10kg 
EPD: 123456

Grossistdistribuert

Ant enh: 10x1ltr 
EPD: 5821624



www.grilstad-foodservice.no

62 33 22 00

foodservice@grilstad.no

Grilstad Foodservice
Tottalleverandør innenfor ferskt kjøtt og
kjøttvarer.

Vi leverer til kjedegrupperinger innen service og
storkjøkkenmarkedet over hele landet.

Vårt mål er å tilby kvalitetsprodukter og vi
ønsker å legge til rette for å gi våre kunder en
enklere og mer inspirerende hverdag. Vi jobber
rett og slett med å skape matglede, hver eneste
dag!

Kampanje
Mai-Juli 2022

Kontakt

Distribusjon
Varene blir distribuert via Asko.

Netthandel
Man kan bestille varene via NHO Reiseliv
Innkjøpskjedens netthandel horecainnkjop.no
eller via bestillingssystemene til våre
samarbeidende grossister.  Varene på
kampanje er godt merket med gult
kampanjebanner, så det er enkelt å finne frem
til de gode tilbudene.

Medlemskap
Ikke glem å opplys om ditt medlemskap i NHO
Reiseliv Innkjøpskjeden når du bestiller de
gode varene på kampanje, slik at du får de rette
fremforhandlede prisene og rabattene.

Kampanje NHO Reiseliv Innkjøpskjeden mai-juli 2022

https://grilstad-foodservice.no/
mailto:foodservice@grilstad.no
https://horecainnkjop.no/


10 % 10 %10 %

10 % 10 %10 %

Grossistdistribuert

Tind vellagret coppaskinke skivet

Vellagra spekenakke av svin med
ein rund og kraftig smak, framheva
av eit lavt saltinnhald.

Ant enh: 8x0,25kg 
EPD: 1624758

Svinenakke u/ben
 

Produkt av norske råvarer. Brukes
til helsteking eller benfrie
koteletter.

Ant enh: 1x2,1kg 
EPD: 4235982

Tind spekeskinke godt modna
 

Lang modning i min 12 mnd og lite
salt salt har resultert i dei gode
aromatiske smakane i denne
spekeskinka.

Ant enh: 8x0,25kg 
EPD: 4020830

Kokt skinke-skivet
 

Norske råvarer. Smaktfullt
kvalitetspålegg i tidsriktig
emballasje. Avtagbar etikett kan
benyttes til kundeinformasjon om
allergener.     Vekt pr.skive10-11
gr. Kjølevare.

Ant enh: 1x0,5kg 
EPD: 4225199

Bolognesesaus frys
 

Spesialtilpasset restaurantkvalitet
med de gode smakene! Fyldig
smak med  hjemmelaget
konsistens. 21 % storfekjøtt. Bredt
bruksområde, blant annet som
kjøttsaus til lasagne, eller
pastasuas.  

Ant enh: 2x2,5kg 
EPD: 5820816

Kremet fiskebase frys
 

Kokt på fiskekraft, løk,  fløte,
sitron, hvitvin og en touch av
parmesan. Er ypperlig å bruke som
saus  over fiskefileter, før
gratinering, og kan gjerne toppes
med friske urter eller grønnsaker,
julienne eller lignende. 

Ant enh: 2x2,5kg 
EPD: 5820923



www.johjohannsonkaffe.no

95 02 27 08

jeanette.ekaas@joh.no

Kampanje
Mai-Juli 2022
Green World Økologisk Kaffe
Green World Økologisk Kaffe består av 100%
Arabica-bønner og kjennetegnes ved en mild,
behagelig og rund smak. Arabica-bønnene er
dyrket under ideelle forhold på over tusen
metes høyde, helt uten bruk av sprøytemidler
eller kunstgjødsel.

Green World Økologisk Kaffe er dyrket i
henhold til regelverket for økologisk
produksjon, kontrollert og godkjent av Debio.
Les mer på debio.no.

Green World Økologisk kaffe blir produsert på
Norges miljøvennlige kaffebrenneri som ble
åpnet i 2020. Brenneriet er hovedsakelig
bygget i tre, og drives med 100% fornybar
energi. Du kan lese mer om Norges
miljøvennlige kaffebrenneri på
www.greenworld.no.

Kontakt

Distribusjon
Varene blir distribuert via Asko.

Netthandel
Man kan bestille varene via NHO Reiseliv
Innkjøpskjedens netthandel horecainnkjop.no
eller via bestillingssystemene til våre
samarbeidende grossister.  Varene på
kampanje er godt merket med gult
kampanjebanner, så det er enkelt å finne frem
til de gode tilbudene.

Medlemskap
Ikke glem å opplys om ditt medlemskap i NHO
Reiseliv Innkjøpskjeden når du bestiller de
gode varene på kampanje, slik at du får de rette
fremforhandlede prisene og rabattene.

Kampanje NHO Reiseliv Innkjøpskjeden mai-juli 2022
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10 %

10 %

10 %

Green World Økologisk Proff grovmalt 20x300 g kaffe UTZ

Green World Kaffe har en mild, behagelig og rund smak. Dyrket
i henhold til regelverket for økologisk produksjon, kontrollert
og godkjent av Debio. Les mer på debio.no. Dyrket av UTZ-
sertifiserte gårder, se ra.org/utz.

Ant enh: 20x300g
EPD: 5536891

Green World Fairtrade Økologisk Proff hel 6x600 g

Green World Økologisk Kaffe består av 100 % Arabica-bønner
fra Peru og Honduras. Kaffen kjennetegnes ved en mild,
behagelig og rund smak. Den er både Økologisk- og Fairtrade-
sertifisert.

Ant enh: 6x600g 
EPD: 5536974

Green World Fairtrade Økologisk Proff finmalt 20x300 g

Green World Økologisk Kaffe består av 100 % Arabica-bønner
fra Peru og Honduras. Kaffen kjennetegnes ved en mild,
behagelig og rund smak. Den er både Økologisk- og Fairtrade-
sertifisert.

Ant enh: 10x10kg 
EPD: 123456

Grossistdistribuert

Ant enh: 20x300g 
EPD: 5536867

https://debio.no/
https://www.rainforest-alliance.org/utz/


www.kristianiagourmet.no

22 30 77 40

postmaster@kb-as.no

Kampanje
Mai-Juli 2022
Kristiania Gourmet
Totalleverandør av konditori- og bakevarer til
storhusholdning.

Vi fører et godt utvalg av ferske bake og
konditorivarer. I tillegg fører vi et stort
sortiment av frosne kaker, konditorivarer,
varmretter og bake-off produkter.

Kristiania Gourmet har agenturet for merkene
Panescofood og Grays Bakery. Vi legger stor
vekt på at varene vi fører skal være spesielle for
storhusholdningsmarkedet, og ikke finnes i
butikk. Det er også svært viktig for mange av
våre kunder.

Kontakt

Distribusjon
Varene blir distribuert via Asko.

Netthandel
Man kan bestille kampanjeproduktene via NHO
Reiseliv Innkjøpskjedens netthandel
horecainnkjop.no eller via bestillingssystemene
til Asko. Varene på kampanje er godt merket
med gult kampanjebanner, så det er enkelt å
finne frem til de gode tilbudene.

Medlemskap
Ikke glem å opplys om ditt medlemskap i NHO
Reiseliv Innkjøpskjeden når du bestiller de
gode varene på kampanje, slik at du får de rette
fremforhandlede prisene og rabattene.

Kampanje NHO Reiseliv Innkjøpskjeden mai-juli 2022
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Grossistdistribuert

Grovbrød skåret
 

Oppskåret grovbrød beriket med
surdeig av hvete, havregryn ,linfrø,
solsikkekjerner, bokhvete, hirse og
sesamfrø. Tin og server.

Ant enh: 6x750g 
EPD: 4664959

15 %

Bygdebrød skåret
 

Oppskåret brød tilsatt surdeig av
rug og hvete, havregryn og
havrekli. Tin og server.

Ant enh: 9x750g 
EPD: 4255378

15 %

Seterbrød skåret
 

Oppskåret Seterbrød beriket med
surdeig av hvete, havregryn ,linfrø,
solsikkekjerner, hirse og sesamfrø.
Tin og server.

Ant enh: 9x750g 
EPD: 4255386

15 %

Kneipbrød skåret
 

Oppskåret kneipbrød bakt med
lokk for å få rette kanter på alle
sider. Brødet egner seg derfor
utmerket til snitter og sandwich.
Tin og server.

Ant enh: 6x750g 
EPD: 4255139

15 %

Dansk Rugbrød skåret
 

Ekte dansk rugbrød ferdig skåret.
Har et stort bruksområde. Tin og
server.

Ant enh: 15x600g 
EPD: 5934104

15 %

Loff skåret
 

Oppskåret Loff bakt med lokk for å
få rette kanter på alle sider. Brødet
egner seg derfor utmerket til
snitter og sandwich. Tin og server.

Ant enh: 6x750g 
EPD: 4255147

15 %



www.orklafoods-ooh.no

22 54 40 00

Kontakt distriktsansvarlig

Varm og server!
Vi går sommersesongen i møte og det er behov
for å ha enkle gode retter som man kan servere
til mange på en gang. TORO halvgastronorm
ferdigretter er helt ferdige og trenger kun
oppvarming. De består av 3 norske
smaksfavoritter som inneholder alt av
nødvendig tilbehør. Ferdigrettene er alle en god
kilde til protein. 

TORO fryste ferdigretter kan varmes i stekeovn
eller convectionovn. Rør om før servering.
Server gjerne ferskt brød eller Mors Flatbrød og
Idun dressinger ved siden av, ta en titt i vår
produktkatalog.

Vi vil gjerne gi deg mer informasjon om oss,
våre produkter og hva vi tilbyr. Ta kontakt med
oss for en hyggelig prat

Kampanje
Mai-Juli 2022

Kontakt

Distribusjon
Varene blir distribuert via Asko og
Servicegrossistene.

Netthandel
Man kan bestille varene via NHO Reiseliv
Innkjøpskjedens netthandel horecainnkjop.no
eller via bestillingssystemene til våre
samarbeidende grossister.  Varene på
kampanje er godt merket med gult
kampanjebanner, så det er enkelt å finne frem
til de gode tilbudene.

Medlemskap
Ikke glem å opplys om ditt medlemskap i NHO
Reiseliv Innkjøpskjeden når du bestiller de
gode varene på kampanje, slik at du får de rette
fremforhandlede prisene og rabattene.

Kampanje NHO Reiseliv Innkjøpskjeden mai-juli 2022

https://www.orklafoods-ooh.no/
https://www.orklafoods-ooh.no/kontakt/
https://produktkatalog.orklafoods.no/storhusholdning/produktkatalog/
https://horecainnkjop.no/


10 %

10 %

10 %

TORO Chili sin Carne 2stk x 2kg halvgastronorm

Smaksrik meksikansk gryte krydret med en klype
kajennepepper som gir en ekstra piff på smaken. Vegetarisk
måltid med tomat, bønner, løk og paprika. En god ferdigrett
som gjør det enkelt å servere mange bespisende. 

Ant enh: 2x2kg 
EPD: 5661780

TORO Lys Lapskaus 2stk x 2kg halvgastronorm

Velsmakende lapskaus med gode råvarer av røkt svinekjøtt,
potet og grønnsaker. En god ferdigrett som gjør det enkelt å
servere mange bespisende.

Ant enh: 2x2kg 
EPD: 5661806

TORO Bali Chicken 2stk x 2kg halvgastronorm

Smakfull kyllinggryte med kokosmelk, ananas og langkornet
ris. En god ferdigrett som gjør det enkelt å servere mange
bespisende.

Ant enh: 10x10kg 
EPD: 123456

Grossistdistribuert

Ant enh: 2x2kg 
EPD: 5661848



www.tork.no

22 70 62 00

kontakt@essity.com

Høy kapasitet på dispenserne, såpe og
papir er alltid tilgjengelig
Dispensere og refill som er tydelig merket
med system-id slik at du alltid vet hvilket
produkt du skal etterfylle
Mulighet til å velge et bærekraftig
alternativ; som for eksempel reduserer
avfall, effektiviserer driften, optimaliserer
lagerplassen og reduserer forbruk

Tork Hygieneprodukter
Har du de rette produktene på plass for
sommeren?

Kravet til hygiene har økt de siste årene og en
god hygienestandard er en av de viktigste
faktorene for å få gjestene til å trives og komme
tilbake. Det er derfor viktig å ha de riktige
produktene for å sikre god hygiene samt sørge
for bærekraftig og kostnadseffektiv drift.

Med produkter fra Tork får du

Kampanje
Mai-juli 2022

Kontakt

Distribusjon
Varene blir distribuert via Asko,
Servicegrossistene, Norengros og Maske.

Netthandel
Man kan bestille varene via NHO Reiseliv
Innkjøpskjedens netthandel horecainnkjop.no
eller via bestillingssystemene til våre
samarbeidende grossister.  Varene på
kampanje er godt merket med gult
kampanjebanner, så det er enkelt å finne frem
til de gode tilbudene.

Medlemskap
Ikke glem å opplys om ditt medlemskap i NHO
Reiseliv Innkjøpskjeden når du bestiller de
gode varene på kampanje, slik at du får de rette
fremforhandlede prisene og rabattene.

Kampanje NHO Reiseliv Innkjøpskjeden mai-juli 2022

https://www.tork.no/
mailto:kontakt@essity.com
https://horecainnkjop.no/


70 % 50 %70 %

Dispenser for Toalettpapir
 

Tork SmartOne® er et moderne,
effektivt system som passer for
toalettrom med stor pågang. Med
plass til to ruller og ett tørk av
gangen, reduseres forbruket med
opptil 40 % sammenlignet med
jumboruller.

50 %

Dispenser for Perforert Senterrull
 

Tork Reflex™ er den ideelle
løsningen for tørking av overflater i
profesjonelle miljøer. Dette
brukervennlige og hygieniske
systemet reduserer forbruker med
opptil 37 % sammenlignet med
senterrull.

50 %50 %

Grossistdistribuert

Dispenser for Håndkleark
 

Tork PeakServe® er den nyeste
innovasjon utformet for toalettrom
med stor pågang, der personalet
må maksimere rengjøringstiden og
opprettholde en god flyt for
gjestene.

Ant enh: 1x101 x 370 x 731
EPD: 4847026

Disp. for Såpe og Desinfeksjon
 

Tork hudpleiedispensere for såpe
og desinfisering passer alle typer
rom – selv tøffe og krevende
miljøer. Systemet tilbyr rask og
enkel påfylling.

Ant enh: 1x118 x 121 x 308
EPD: 1777150

Dispenser for Håndkleark
 

Tork PeakServe® er den nyeste
innovasjon utformet for toalettrom
med stor pågang, der personalet
må maksimere rengjøringstiden og
opprettholde en god flyt for
gjestene.

Ant enh: 1x101 x 367 x 491
EPD: 5532718

Ant enh: 1x164 x 406 x 229
EPD: 4535266

Ant enh: 1x164 x 406 x 229
EPD: 5176003

Dispenser for Servietter
 

Tork Xpressnap Fit®-dispenserne
er ideelle for å tilby servietter på
bordet eller på disken. Det
kompakte system har utmating av
én serviett av gangen med
besparelser i avfall og servietter.

Ant enh: 1x124 x 148 x 188 
EPD: 5473046



www.santamariafoodservice.no

67 55 52 80

foodservice@santamaria.no

Vi er opptatt av en ting: smak!
Det hele startet på begynnelsen av 1900 tallet.
Den gang var Nordfalks en liten krydderbutikk i
Gøteborg. I dag er vi Skandinavias største
krydderselskap med mer enn 1400 ansatte.

Santa Maria er en divisjon i den finske mat-
gruppen Paulig som har fokus på kaffe, etnisk
mat og krydder. Utviklingen har hele tiden har
vært basert på å levere de beste krydderne og
de mest spennende smakene fra alle
verdenshjørner. Vi reiser kontinuerlig rundt om i
verden for å samle ideer og inspirasjon for å
utvikle kunnskap. Kvalitet og produktutvikling
vil alltid være våre paroler.

Du er velkommen til å være med på denne
reisen sammen med oss rundt i en spennende
verden av smaksopplevelser!

Kampanje
Mai-Juli 2022

Kontakt

Distribusjon
Varene blir distribuert via Asko, Carl Evensen,
Gilberg og Servicegrossistene.

Netthandel
Man kan bestille varene via NHO Reiseliv
Innkjøpskjedens netthandel horecainnkjop.no
eller via bestillingssystemene til våre
samarbeidende grossister.  Varene på
kampanje er godt merket med gult
kampanjebanner, så det er enkelt å finne frem
til de gode tilbudene.

Medlemskap
Ikke glem å opplys om ditt medlemskap i NHO
Reiseliv Innkjøpskjeden når du bestiller de
gode varene på kampanje, slik at du får de rette
fremforhandlede prisene og rabattene.

Kampanje NHO Reiseliv Innkjøpskjeden mai-juli 2022

https://www.santamariaworld.com/no/foodservice/
mailto:foodservice@santamaria.no
https://horecainnkjop.no/


8 %

8 %

8 %

Avokado Sliced

Fryst avokado i pene skiver som er perfekt spisemodne hver
gang. Lag din egen guacamole, avokado-smoothie,
avokadosalat eller server den direkte på skiven. Santa Marias
avokado i skiver er alltid perfekt moden og klar til bruk. Det
betyr mindre svinn og færre avbrytelser. Med andre ord - ingen
flere dårlige avokadoer.

Ant enh: 6 i d-pakx500g 
EPD: 5917018

Sriracha Sauce

En trendy klassiker i det asiatiske kjøkken. Denne hete og
syrlige sausen brukes som topping- og dip. Bruk den også for
ekstra smak og styrke i sauser, supper og gryter med asiatisk
preg. Rørt ut i rømme, yoghurt el.l. har du en hot dressing til
pasta og salater.

Ant enh: 6 i d-pakx980g
EPD: 4578530

Bbq Sauce Original American Style

Søt og syrlig med en lett røykaktig smak, krydret med svart
pepper og selleri. Passer fint til litt fetere kjøtt som ribbe og
entrecôte. Pensle på kjøttet/grønnsakene mot slutten av
grillingen. Server gjerne sausen som tilbehør til all grillet mat.

Ant enh: 10x10kg 
EPD: 123456

Grossistdistribuert

Ant enh: 6 i d-pakx1145g 
EPD: 5445366



www.lantmannenunibake.no

98 28 86 00

unibakeno@lantmannen.com

Kampanje
Mai-juli 2022
Ansvar fra jord til bord
Vi er eid av bønder og har to egne bakerier i
Norge. Det gjør at vi er involvert i hele
verdikjeden og tar ansvar fra jord til bord.  Vår
lidenskap for gode bakevarer, innovasjon 
og samspill med kunder kommer deg til gode.

Vi baker for deg
Vi leverer bake-off, altså frosne bakevarer, som
du kan tine, og også eventuelt heve og steke
hos deg selv.  Slik kan alt fra store kantiner og
hotellrestauranter til mindre kafeèr og kiosken
på hjørnet, servere rykende ferske bakevarer
når de vil.  Enklere blir det ikke! Vi er liden-
skapelig opptatt av god bakst og jakter
innovative løsninger hver eneste dag for å
kunne levere det beste innen bakevarer,
både til storhusholdning og dagligvare med
merkevaren Hatting.

Kontakt

Distribusjon
Varene blir distribuert via Asko og
Servicegrossistene.

Netthandel
Man kan bestille varene via NHO Reiseliv
Innkjøpskjedens netthandel horecainnkjop.no
eller via bestillingssystemene til våre
samarbeidende grossister.  Varene på
kampanje er godt merket med gult
kampanjebanner, så det er enkelt å finne frem
til de gode tilbudene.

Medlemskap
Ikke glem å opplys om ditt medlemskap i NHO
Reiseliv Innkjøpskjeden når du bestiller de
gode varene på kampanje, slik at du får de rette
fremforhandlede prisene og rabattene.

Kampanje NHO Reiseliv Innkjøpskjeden mai-juli 2022

https://www.lantmannenunibake.no/
mailto:unibakeno@lantmannen.com
https://horecainnkjop.no/


8 % 8 %8 %

8 % 8 %

Mikskartong fribakte rust. brød
 

Praktisk mikskartong med 3
rustikke fribakte brød. Gir god
variasjon på buffeten samt sparer
plass på frys. I kartongen finner
du; Alpetwist, Fribakt Landbrød og
Gresskarbrød. Bakt med surdeig 
 og stekt i steinovn. Bakt i Norge.

8 %

Grossistdistribuert

Rosinbolle mini ferdigstekt

Nyhet mai. Ferdig stekte
rosinboller. Tin og server, enklere
blir det ikke! Bakt i Norge.

Ant enh: 96x45g 
EPD: 5968342

Buffetbrød stort halvgrovt
 

Nyhet mai. Stort deilig og saftig
Buffetbrød. Bakt med
fullkornshvetemel og surdeig av
hvete og stekt i steinovn. Jevn
form for jevne skiver og passer
utmerket på brødbuffet eller som
ferdig smurt blings. Bakt i Norge.

Ant enh: 6x1400g 
EPD: 5969241

Hvetebolle mini ferdigstekt
 

Nyhet mai. Ferdig stekte
hveteboller. Tin og server, enklere
blir det ikke! Bakt i Norge.

Ant enh: 96x45g 
EPD: 5968540

Deigemne rundstykke gulrot 

Vi lanserer et nytt Rundstykke
gulrot ekstra grovt. Inneholder
7.3% fersk revet gulrot som gir en
unik saftighet. Bakt med fullkorns-
hvetemel , hvetekli, solsikke-
kjærner og surdeig. Bakt i Norge.

Ant enh: 90x130g 
EPD: 5969209

Flerkornbrød fribakt halvgrov
 

Halvgrovt rustikkt steinovnsbakt
brød med snitt og frødekor (linfrø,
sesamfrø, havregryn, hirse,
solsikkefrø og bokhvete). Meget
godt og saftig brød. Bakt i Norge.

Ant enh: 9x650g 
EPD: 5683370

Ant enh: 9x650-730g 
EPD: 5654629



www.matborsen.no

33 74 43 26

ordre@matborsen.no

God smak og en enklere hverdag
Matbørsen er din leverandør av
kvalitetsprodukter som sørger for at du
serverer maten med den samme gode smaken
hver gang.

Se på Matbørsen som ditt eget produksjons-
kjøkken hvor våre kokker legger sin stolthet i å
levere produkter av samme gode hjemmelagde
kvalitet hver gang. Slik kan du fokusere på dine
gjester og effektiv drift. Det kan være
utfordrende å få tak i nok faglært personale og
ved å velge de serveringsklare rettene fra
Matbørsen vet du at resultatet blir bra! Våre
produkt-utviklere jobber kontinuerlig med å
holde seg oppdatert på trender og med å
tilpasse disse til storhusholdningsmarkedet.

Kampanje
Mai-juli 2022

Kontakt

Distribusjon
Varene blir distribuert via Asko.

Netthandel
Man kan bestille varene via NHO Reiseliv
Innkjøpskjedens netthandel horecainnkjop.no
eller via bestillingssystemene til våre
samarbeidende grossister.  Varene på
kampanje er godt merket med gult
kampanjebanner, så det er enkelt å finne frem
til de gode tilbudene.

Medlemskap
Ikke glem å opplys om ditt medlemskap i NHO
Reiseliv Innkjøpskjeden når du bestiller de
gode varene på kampanje, slik at du får de rette
fremforhandlede prisene og rabattene.

Kampanje NHO Reiseliv Innkjøpskjeden mai-juli 2022

https://www.matborsen.no/
mailto:ordre@matborsen.no
https://horecainnkjop.no/


5 %

10 %

15 %

Karbonader

Vår velkjente og velsmakende bestselger! Produktet kan
brukes til alle de klassiske bruksområdene. Anbefales sammen
med stekt løk, fløtegratinerte poteter, slottspoteter, potetsalat
m.m.

Ant enh: 2x2,5kg 
EPD: 4267415

Fløtepoteter

Enda en av våre bestselgere! Tradisjonelt og populært tilbehør
som passer til det meste. Nydelig sammen med våre
karbonader.

Ant enh: 2x3kg 
EPD: 4271128

Brun saus

Klassisk velsmakende, brun saus som kan serveres til de fleste
kjøttretter. Praktisk 2 kg pose.

Ant enh: 10x10kg 
EPD: 123456

Grossistdistribuert

Ant enh: 3x2kg 
EPD: 4227740



www.slaatto.no

23 28 84 00

ordrekontor@slaatto.no

Slåtto Marketing
I mer enn 40 år har Slåtto vært en av landets
ledende matvareleverandører innen HORECA,
Servicehandel og Storhusholdning. Slåtto er i
dag en offensiv og innovativ bedrift med fokus
på utvikling av nye, spennende produkt-
løsninger og menykonsepter. Slåtto er mest
kjent for hamburger, pizza og pizzagarnityr.
Men det stopper absolutt ikke der. Gjennom
egne varemerker og samarbeidspartnere kan vi
blant annet tilby en rekke kylling- og vegetar-
produkter, grønnsaker, sauser og dressinger.
Slåtto er en samarbeidspartner med et stort
engasjement for at kunder skal lykkes. Vi har et
landsdekkende salgsapparat som bistår med
opplæring og kompetanse.  Slåtto er opptatt av
bærekraftig utvikling. Vi er Miljø-fyrtårnsbedrift,
ISO sertifisert og har samarbeidsavtale med
Helsedirektoratet. Det handler om reduksjon av
salt, fett, sukker og å fremme et grønnere
kosthold. 

Kampanje
Mai-juli 2022

Kontakt

Distribusjon
Varene blir distribuert via Asko og
Servicegrossistene.

Netthandel
Man kan bestille varene via NHO Reiseliv
Innkjøpskjedens netthandel horecainnkjop.no
eller via bestillingssystemene til våre
samarbeidende grossister.  Varene på
kampanje er godt merket med gult
kampanjebanner, så det er enkelt å finne frem
til de gode tilbudene.

Medlemskap
Ikke glem å opplys om ditt medlemskap i NHO
Reiseliv Innkjøpskjeden når du bestiller de
gode varene på kampanje, slik at du får de rette
fremforhandlede prisene og rabattene.

Kampanje NHO Reiseliv Innkjøpskjeden mai-juli 2022

https://slaatto.no/
mailto:ordrekontor@slaatto.no
https://horecainnkjop.no/


7 % 7 %7 %

7 % 7 %7 %

Grossistdistribuert

Slåtto falafelburger søtpotet
 

Slåtto Falafelburger Søtpotet er en
deilig og smaksrik falafelburger
laget på kikerter, smaksatt med
søtpotet og chipotle. 100g.

Ant enh: 2x2kg 
EPD: 5816095

Slåtto rømmedressing
 

Vår rømmedressing er basert på
rømme, fløte og yoghurt og har et
markant preg av rømme og hvitløk.
Passer perfekt som «fast følge» til
pizzafavoritten.

Ant enh: 1x5kg 
EPD: 4365219

Slåtto pitabrød grovt, 115gr
 

Et større Pitabrød – bakt med rug
og sammalt hvete. Et sunnere
alternativ med svært mange
bruksområder. Leveres som
frysevare og kan oppbevares i
uåpnet pakke i 90 dager etter
opptining. 115g.

Ant enh: 8x5stk 
EPD: 5827027

Grillet søtpotet
 

Smakfulle grillede biter av
søtpotet. Brukes lun eller kald i
salater og pokebowls, eller varmes
raskt som tilbehør til kjøtt, fisk
eller som base i suppe.

Ant enh: 4x2,5kg 
EPD: 5624507

Vårlig linsesalat
 

En fargerik, sunn og serveringsklar
linsesalat som settes rett i
salatdisken. Eller som et
spennende tilbehør til mer
tradisjonelle retter. Linser er en
bærekraftig proteinkilde.

Ant enh: 4x2,5kg 
EPD: 5625736

Middelhavs linsesalat

En sunn, frisk og proteinrik
linsesalat. Salatblandingen er
spiseklar og tines før servering.
Server salaten alene eller som
tilbehør.

Ant enh: 4x2,5kg 
EPD: 5625801



www.norturaproff.no

95 51 85 00

proff@nortura.no

Offensiv og innovativ
Vi er her for å bistå våre kunder med å tilby de
beste råvarene som finnes på det norske
markedet. Vi strekker oss langt for å tilby det
unike, det trygge og ikke minst den beste
kvaliteten på alle våre varer. Hos oss kan du
bestille alt av kjøtt- og eggprodukter. Det gjør
det også enklere å planlegge menyen. Med våre
kvalitetsprodukter håper vi å inspirere deg til å
lage alle tiders mat!
Foruten å ha noen av landets fremste
merkevarer Gilde og Prior på menyen, tilbyr
Nortura PROFF også en rekke spesialprodukter,
som blant annet Tronfjell velhengt spekeskinke
og andre produkter med lokal tilknytning. Som
kunde av Nortura PROFF skal du aldri være i tvil
om kvaliteten. Vår produktpolitikk sørger for
jevn leveranse og trygg kvalitet over hele
landet. Mattrygghet er alfa og omega for
Nortura - og ivaretas gjennom hele verdikjeden.

Kampanje
Mai-Juli 2022

Kontakt

Distribusjon
Varene blir distribuert via Asko og
Servicegrossistene.

Netthandel
Man kan bestille varene via NHO Reiseliv
Innkjøpskjedens netthandel horecainnkjop.no
eller via bestillingssystemene til våre
samarbeidende grossister.  Varene på
kampanje er godt merket med gult
kampanjebanner, så det er enkelt å finne frem
til de gode tilbudene.

Medlemskap
Ikke glem å opplys om ditt medlemskap i NHO
Reiseliv Innkjøpskjeden når du bestiller de
gode varene på kampanje, slik at du får de rette
fremforhandlede prisene og rabattene.

Kampanje NHO Reiseliv Innkjøpskjeden mai-juli 2022

http://www.norturaproff.no/
mailto:proff@nortura.no
https://horecainnkjop.no/


10 %

7,10 %

5 %

Umami Blend Burger 

En skikkelig god og saftig burger med rik umamismak. Den er
laget av grovkvernet norsk storfekjøtt og tilsatt 30%
sjampinjong. 

Ant enh: 1x5,44kg 
EPD: 5534037

Ajour Thaigryte

En velsmakende og litt krydret vegetarisk gryte med
kokosmelk, paprika, edamame, vannkastanjerog purreløk. Bruk
den også gjerne som en base og tilsett kylling eller svinekjøtt i
halvparten. Da har du begge alternativer på menyen. 

Ant enh: 2x2,5kg 
EPD: 5975651

Kyllinglår i biter sousvidekokt

Et praktisk og smart kyllingprodukt som kan tilsettes rett i for
eksempel Thai gryte, i wraps eller salatbar. 

Ant enh: 10x10kg 
EPD: 123456

Grossistdistribuert

Ant enh: 5x1kg 
EPD: 5513379



www.carepacks.no

92 87 37 33

post@carepacks.no

Vi gjør det enklere å velge sunt & bærekraftig
i en travel hverdag

Vårt mål er å gjøre det enklere for folk å velge
både sunnere og smartere.

Samtidig skal vi bidra til et bedre samfunn for
mennesker og miljø.

Det skal både smake godt og samtidig være bra
for deg, slik at du får tilfredsstilt både helse og
gane.

CarePacks er bygget opp rundt FNs
bærekraftsmål om god helse, anstendig arbeid
og økonomisk vekst, og ansvarlig forbruk og
produksjon.

CarePacks er det gode valget - WE CARE!

Kampanje
Mai-juli 2022

Kontakt

Distribusjon
Varene blir distribuert via Asko.

Netthandel
Man kan bestille varene via NHO Reiseliv
Innkjøpskjedens netthandel horecainnkjop.no
eller via bestillingssystemene til våre
samarbeidende grossister.  Varene på
kampanje er godt merket med gult
kampanjebanner, så det er enkelt å finne frem
til de gode tilbudene.

Medlemskap
Ikke glem å opplys om ditt medlemskap i NHO
Reiseliv Innkjøpskjeden når du bestiller de
gode varene på kampanje, slik at du får de rette
fremforhandlede prisene og rabattene.

Kampanje NHO Reiseliv Innkjøpskjeden mai-juli 2022

https://carepacks.no/
mailto:post@carepacks.no
https://horecainnkjop.no/


5 % 5 %5 %

5 % 5 %

Grossistdistribuert

Fresh Water By Carepacks Natural
Ferskt norsk drikkevann, plassert i
en miljøvennlig, resirkulerbar
kartong. Med Fresh Water by
CarePacks vil du ikke bare redusere
plastforbruket, men også bli
karbonnøytral.

Ant enh: 12x0,5ltr 
EPD: 5978440

Fresh Water By Carepacks Peach
Ferskt norsk drikkevann med noen
dråper fersken, plassert i en
miljøvennlig, resirkulerbar kartong.
Med Fresh Water by CarePacks vil
du ikke bare redusere plast-
forbruket, men også bli
karbonnøytral.

Ant enh: 12x0,5ltr 
EPD: 5979752 

Fresh Water By Carepacks Papaya
Ferskt norsk drikkevann med noen
dråper papaya, plassert i en
miljøvennlig, resirkulerbar kartong.
Med Fresh Water by CarePacks vil
du ikke bare redusere plast-
forbruket, men også bli
karbonnøytral.

Ant enh: 12x0,5ltr 
EPD: 5979760

Eplegull naturell

Tørkede sprøe epleskiver av
Jonathan epler, helt uten
tilsetningsstoffer. En pose tilsvarer
3 av 5 om dagen.

Ant enh: 14x40g 
EPD: 4891594

Eplegull m/mørk sjokolade
 

Eplegull - Tørkede sprøe
epleskiver trukket med mørk
sjokolade fra Barry Calibout.

Ant enh: 20x50kg 
EPD: 4891321



www.bamastorkjokken.no

22 72 70 70

hallo@bama.no

BAMA Storkjøkken
Vi er riktignok den største leverandøren av frukt
og grønt i Norge, men vi anstrenger oss
kontinuerlig for å være tilgjengelig og gi ekstra
god service.

Gjennom merkenavnet Køltzow har også andre
varegrupper som sjømat, vilt, ferskt kjøtt og
kylling tatt en økende del av omsetningen.

Vi ønsker å vise at vi både har et stort hjerte og
en stor hjerne. Med hjerte mener vi at vi har
lidenskap for jobben vår, for gode råvarer og for
de som skal gi råvarene et godt hjem. Med
hjerne mener vi at vi alltid skal suge til oss mest
mulig kunnskap og kompetanse, for så å dele
den broderlig med våre venner. Vi skal ansette
de dyktigste folkene og vi skal være den
smarteste i klassen når det gjelder å tiltrette-
legge og skreddersy løsninger for hver eneste
av dere.

Kampanje
Mai-Juli 2022

Kontakt

Distribusjon
Varene blir distribuert via BAMA Storkjøkken.

Netthandel
Man kan bestille varene via NHO Reiseliv
Innkjøpskjedens netthandel horecainnkjop.no.
Varene på kampanje er godt merket med gult
kampanjebanner, så det er enkelt å finne frem
til de gode tilbudene.

Medlemskap
Ikke glem å opplys om ditt medlemskap i NHO
Reiseliv Innkjøpskjeden til BAMA Storkjøkken
når du bestiller de gode varene på kampanje,
slik at du får de rette fremforhandlede prisene
og rabattene.

Kampanje NHO Reiseliv Innkjøpskjeden mai-juli 2022

https://www.bamastorkjokken.no/
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Direktedistribuert

Grønnkål mix 0,5 kg
 

Robust og fargerik blanding med
mange bruksområder; den egner
seg ypperlig til varmebehandling
og woking, som råkostsalat, i
smoothies eller som garnityr.

Ant enh: 1x6po/ks
Varenr: 670194

10 %

Potetbåter med skall sous vide
 

Potetbåter med skall som er sous
vide behandlet. Kommer 8 poser i
kassen, per pose er 2,5 kg.

Ant enh: 1x8po/ks
Varenr: 600147

10 %

Bistrosalat 400 gram
 

Bistrosalat er en vasket og
spiseklar salatblanding av
Friséesalat, Isbergsalat, rød Lollo
og Raddichio rosso. Friséesalaten
som er frisk og sprø med en lett
bitter smak, gir høyde og volum. 

Ant enh: 1x5po/ks
Varenr: 670389

10 %

Røkelaks uten vakum
 

Vår desidert beste røket laks! Den
tørrsaltes, skylles og tørkes før
røyking – noe som er viktig for at
fisken skal ta til seg smak. Fisken
røykes med bøkeflis, ettertørkes
og luftes for at smaken skal trekke
inn i fisken.

Ant enh: 1x3kg/ks 
Varenr: 837302

10 %

Fiskekake m/purre og hvitløk
 

En god og smaksrik fiskekake som
inneholder både purre og hvitløk.
Fiskekakene er 60 gram per stk.

Ant enh: 1x2pk/ks 
Varenr: 830910

10 %

MSC Reker 70/90 fryst
 

Med reker kan du sette både smak
og farge på menyen. Reker har en
fast og god konsistens og lar seg
kombinere med både milde og
sterke smaker.

Ant enh: 1x5kg/ks
Varenr: 837214

10 %



www.norengros.no

22 66 62 20

nebackoffice@norengros.no

Kampanje
Mai-Juli 2022
Norengros
Norengros tilbyr det beste produktutvalg av
nonfood produkter i Norge. Alt fra borddekking
og kantinetilbehør til tørkesystemer, avfalls-
håndering og renhold. Våre leverandører er de
største og de beste, og gjør oss i stand til å
levere en førsteklasses løsning der du kan
velge mellom velkjente merkevarer og pris-
gunstige alternativer. 

Norengros er en landsdekkende kjede
bestående av 13 bedrifter med lokale eiere,
med 38 engrosbutikker. Vår logistikkløsning
basert på lokale fullsortiments-lagre gir unik
tilgjengelighet og hurtig distribusjon til alle våre
kunder. Det innebærer at vi skal bruke all vår
kunnskap og innsats på å hjelpe deg med å
finne de beste produktene og løsningene for din
virksomhet. Norengros ønsker å være en
støttespiller i alle ledd- det er detaljene som
avgjør.

Kontakt

Distribusjon
Varene blir distribuert via Norengros.

Netthandel
Man kan bestille varene via NHO Reiseliv
Innkjøpskjedens netthandel horecainnkjop.no.
Varene på kampanje er godt merket med gult
kampanjebanner, så det er enkelt å finne frem
til de gode tilbudene.

Medlemskap
Ikke glem å opplys om ditt medlemskap i NHO
Reiseliv Innkjøpskjeden til Norengros når du
bestiller de gode varene på kampanje, slik at du
får de rette fremforhandlede prisene og
rabattene.

Kampanje NHO Reiseliv Innkjøpskjeden mai-juli 2022
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20 % 10 %20 %

20 % 20 %

Bolle rPET 1500ml sort
 

Sort bolle som passer utmerket til
frisk salat – tar seg meget godt ut i
disk. Finnes i mange størrelse, og
også med klar bunn. Består av
opptil 100% resirkulert PET (PCR).
Ø230x80mm , 4 pk a 25 stk.

20 %

Direktedistribuert

Bolle rPET 750ml sort 

Sort bolle som passer utmerket til
frisk salat – tar seg meget godt ut i
disk. Finnes i mange størrelse, og
også med klar bunn. Består av
opptil 100% resirkulert PET (PCR).
Ø180X60mm, 6 pk a 60 stk 

Ant enh: 1x1krt
Varenr: 208709

Bolle rPET 2250ml sort
 

Sort bolle som passer utmerket til
frisk salat – tar seg meget godt ut i
disk. Finnes i mange størrelse, og
også med klar bunn. Består av
opptil 100% resirkulert PET (PCR).
Ø260x90mm , pk a 25 stk.

Ant enh: 1x1krt
Varenr: 270421

Lokk rPET flat
 

Lokk til beger. Består av opptil
100% resirkulert PET(PCR.
Ø180mm for 600/750/1000ml, 
6 pk a 60 stk.

Ant enh: 1x1krt
Varenr: 208710

Lokk flat rPET
 

Består av opptil 100% resirkulert
PET (PCR). Ø260mm for
2000/2250ml , 2 pk a 25 stk.

Ant enh: 1x1krt
Varenr: 208514

Lokk flat rPET
 

Består av opptil 100% resirkulert
PET (PCR). Ø230mm for 1500ml ,
2 pk a 50 stk.

Ant enh: 1x1krt
Varenr: 208516

Ant enh: 1x1krt 
Varenr: 403300



www.tinehandel.no

51 37 15 13

kundeservice@tine.no

TINE® 
Sommerhalvårets lysere dager innbyr til kos og
lange, herlige måltider. TINE® har produktene
du trenger for å gi dine gjester spennende
matopplevelser og gode måltidsminner.

Våre kjente produkter og merkevarer hever
smaken på både frokostretter, lunsj, middag og
søte fristelser. 

La vårt store utvalg av kvalitetsprodukter
inspirere deg til å sette opp en variert og
fristende sommermeny!

Kampanje
Mai-juli 2022

Kontakt

Distribusjon
Varene blir distribuert via TINE®

Netthandel
Man kan bestille varene via NHO Reiseliv
Innkjøpskjedens netthandel horecainnkjop.no.
Varene på kampanje er godt merket med gult
kampanjebanner, så det er enkelt å finne frem
til de gode tilbudene.

Medlemskap
Ikke glem å opplys om ditt medlemskap i NHO
Reiseliv Innkjøpskjeden når du bestiller de
gode varene på kampanje, slik at du får de rette
fremforhandlede prisene og rabattene.

Kampanje NHO Reiseliv Innkjøpskjeden mai-juli 2022

https://www.tinehandel.no/
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10 % 15 %10 %

10 %

TINE® Kremfløte 38%
 

TINE® Kremfløte er et ferskt
meieriprodukt med 37–38 % fett,
som lokker frem råvarenes unike
smaker og hever smaken på
matretter. TINE® Kremfløte er
selvskreven til jul, både til
varmmat og dessert.

 10%15 %

Direktedistribuert

TINE® Crème Fraîche
 

TINE® Crème Fraîche Original har
kremet konsistens og svært gode
kokeegenskaper. Passer perfekt i
sauser, supper og gryter for en
frisk og syrlig smak. Kan erstatte
rømme i bakverk, og kan vispes.

Ant enh: 1x2,5kg 
Varenr: 4014

TINE® Norsk Cheddar skivet
 

TINE® Norsk Cheddar er ystet av
frisk, norsk melk, og har en syrlig,
litt nøtteaktig smak. Den har unike
smelteegenskaper, og er en real
smakshever på bl.a pizza, toast og 
 hamburger. Nyt Norge-merket.

Ant enh: 5x800g
Varenr: 6654

Isklar® Naturell
 

Isklar® er rent, naturlig,
forfriskende kildevann som
filtreres gjennom lagene av is i
Folgefonna i Hardanger. Det lave
mineralinnholdet gir Isklar® den
friske og klare smaken av urørt,
norsk natur.

Ant enh: 24x0,5ltr 
Varenr: 6403

Norvegia® Revet
 

Norvegia® er en mild, litt syrlig og
aromatisk ost, med gode
smelteegenskaper. Revet
Norvegia® passer godt i retter som
pizza, salater, sauser, taco, pai og
gratinering. 

Ant enh: 2x3kg 
Varenr: 6731

Ant enh: 5x1ltr 
Varenr: 305

Sunniva® isTe Fersken
 

Sunniva® isTe Fersken er vår
bestselger, basert på sort te i
kombinasjon med fersken. Den
passer godt som tørstedrikk, til et
måltid eller når du bare har lyst på
noe godt. Nytes iskald.

Ant enh: 12x0,5ltr 
Varenr: 6732



www.tinehandel.no

51 37 15 13

kunderservice@tine.no

FREMAT® fra TINE®
Gjennom FREMAT® har du tilgang til et utvidet
sortiment fra TINE®. I tillegg til meieri kan du
kjøpe både kaffe, egg og kolonialvarer. Du
bestiller alt på samme sted du vanligvis
bestiller, får levert varene på én bil og forholder
deg til én faktura.

Nå har vi utvidet kolonialsortimentet vårt med
mange nye varelinjer og kan blant annet tilby
det populære søtpålegget Nugatti og den
velkjente Stabbur-Makrell i tomatsaus. 

Vi har også et bredt utvalg av kaffe og te, samt
brus både med og uten sukker. 

Kampanje
Mai-juli 2022

Kontakt

Distribusjon
Varene blir distribuert via TINE®

Netthandel
Man kan bestille varene via NHO Reiseliv
Innkjøpskjedens netthandel horecainnkjop.no.
Varene på kampanje er godt merket med gult
kampanjebanner, så det er enkelt å finne frem
til de gode tilbudene.

Medlemskap
Ikke glem å opplys om ditt medlemskap i NHO
Reiseliv Innkjøpskjeden når du bestiller de
gode varene på kampanje, slik at du får de rette
fremforhandlede prisene og rabattene.

Kampanje NHO Reiseliv Innkjøpskjeden mai-juli 2022

https://www.tinehandel.no/
mailto:kunderservice@tine.no
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10 % 10 %10 %

10 % 15 %15 %

Direktedistribuert

Friele Frokost X Fin
 

Friele Frokostkaffe er en
kaffeblanding av høy kvalitet med
kaffe fra Brasil og en rekke andre
kaffeproduserende land. Dette gir
balanse og harmoni, og en fyldig
kaffe med lang og behagelig
ettersmak.

Ant enh: 8x1000g 
Varenr: 9000

Ingefærøl 
 

Ingefærøl er laget på ekstrakt av
ekte ingefær. Den er en ekte
luksusbrus med sus fra de gode
gamle dager.

Ant enh: 24x0,5ltr 
Varenr: 5637

Friele Cat Kaffe Fin 
 

Pose med 1000 g finmalt kaffe til
manuell dosering i kolbetraktere.
Friele Frokostkaffe er en
kaffeblanding av høy kvalitet, med
kaffe fra Brasil og en rekke andre
kaffeproduserende land.

Ant enh: 8x1000g 
Varenr: 95605

Frukt Cider u/sukker
 

Musserende Fruktcider er et
kvalitetsprodukt rett fra naturen
med hele 20 % råsaft. Denne
varianten er helt uten tilsatt
sukker.

Ant enh: 24x0,5ltr 
Varenr: 6397

Nugatti Original
 

Nugatti Original er sjokoladepålegg
laget av bl.a kakao, melk og
hasselnøtter. Nugatti har vært på
markedet siden 1969, og er
nordmenns klare favoritt på skiva.

Ant enh: 12x500g 
Varenr: 95657  

Stabbur-Makrell filet i tomatsaus
 

Den originale Stabbur-Makrell med
samme gode smak helt siden
1958. En skive dekker
dagsbehovet for omega-3.

Ant enh: 50x170g 
Varenr:  95055 



www.coca-cola.no

91 50 80 88

kundeservice@ccep.com

Coca-Cola Europacific Partners
Coca-Cola Europacific Partners (CCEP)
produserer, distribuerer og selger Coca-Cola
Company sine sterke merkevarer i 13 land i
Vest-Europa, inkludert Norge. CCEP jobber
kontinuerlig med fokus på godt samarbeid
lokalt og sentralt mot våre kunder for å skape
felles lønnsom vekst gjennom hele verdikjeden.
For å klare dette er sterke innovasjoner, vilje til
å lytte til våre kunder og dele felles innsikt,
samt sterk fokus på bærekraft og
samfunnsansvar viktig. Dette i sum gjør at vi
jobber hver dag for å bli opplevd av våre kunder
som ikke bare en leverandør av sterke
merkevarer, men også som en attraktiv
samarbeidspartner.

Kampanje
Mai-juli 2022

Kontakt

Distribusjon
Varene blir distribuert via Asko eller
Servicegrossistene. For å få Innkjøpskjedens
betingelser må du bestille varene direkte fra
CCEP og ikke fra andre bryggerier/
distributører.

Netthandel
Man kan bestille varene via NHO Reiseliv
Innkjøpskjedens netthandel horecainnkjop.no.
Varene på kampanje er godt merket med gult
kampanjebanner, så det er enkelt å finne frem
til de gode tilbudene.

Medlemskap
Ikke glem å opplys om ditt medlemskap i NHO
Reiseliv Innkjøpskjeden når du bestiller de
gode varene på kampanje, slik at du får de rette
fremforhandlede prisene og rabattene.

Kampanje NHO Reiseliv Innkjøpskjeden mai-juli 2022

https://www.coca-cola.no/
mailto:kundeservice@ccep.com
https://horecainnkjop.no/


8 % 8 %8 %

8 % 8 %8 %

Direktedistribuert

Coca-Cola u/sukker glassflaske
 

Vekstvinneren innen sukkerfri
Cola, nå med forbedret smak.
Coca-Cola er et unikt produkt til
alle anledninger og glassflasken er
ikonisk både med Original Taste og
uten sukker.

Ant enh: 24x0,33ltr 
Varenr: 472796

Fanta Appelsin
 

Ny og forbedret smak med mindre
sukker. Husk også at Fanta
Appelsin kommer i en variant uten
sukker. 100% resirkulert plast i
flasken er godt for miljøet.

Ant enh: 24x0,5ltr 
Varenr: 283688

Coca-Cola uten sukker
 

Vekstvinneren innen sukkerfri
Cola, nå med forbedret smak. Et
unikt produkt til alle anledninger
og både Original Taste og uten
sukker bør være tilstede i alle
utsalg. 100% resirkulert plast i
flasken er godt for miljøet.

Ant enh: 24x0,5ltr 
Varenr: 472426

Fanta Appelsin glassflaske
 

Ny og forbedret smak med mindre
sukker. Husk også at Fanta
Appelsin kommer i en variant uten
sukker. Fanta uten sukker
glassflaske er eneste sukkerfrie
appelsinnbrus i glassflaske.

Ant enh: 24x0,33ltr 
Varenr: 283737

Sprite
 

Ønsker du å tilby sitronbrus til dine
gjester er det Sprite som gjelder,
like klar markedsleder som fargen
på brusen. 100% resirkulert plast i
flasken er godt for miljøet.

Ant enh: 24x0,5ltr 
Varenr: 474527

Sprite glassflaske
 

Ønsker du å tilby sitronbrus til dine
gjester er det Sprite som gjelder,
like klar markedsleder som fargen
på brusen.

Ant enh: 24x0,33ltr 
Varenr: 474596



www.coca-cola.no

91 50 80 88

kundeservice@ccep.com

Sertifiserte og økologiske produkter
Totalleverandør av varme drikker for å sikre
den optimale smaksopplevelsen
Ingredienser og tilbehør 
Tilbyr kaffetrening, kompetanseheving og
salgsutvikling i hele Norge
Norges største tekniske avdeling
Skreddersydd kommunikasjon og
aktivisering i utsalg
Ideell partner for sesongkunder

Coca-Cola Europacific Partners
Coca-Cola har jobbet med kaffe siden 1975 og
er i dag en av verdens største innkjøpere av rå-
kaffe. I Norge har vi varemerkene Costa Coffee,
CHAQWA, Honest Organic og CHAQWA Hot
Chocolate. CCEP tilbyr kvalitetsprodukter som
dekker ethvert utsalgssted sine behov for å gi
gjesten en god kaffedrikk. Ta kontakt med din
lokale selger for å finne løsninger tilpasset ditt
utsalg. CCEP er stolte av å tilby deg som
medlem av NHO Reiseliv Innkjøpskjeden:

Kampanje
Mai-juli 2022

Kontakt

Distribusjon
Varene blir distribuert via Asko eller
Servicegrossistene. For å få Innkjøpskjedens
betingelser må du bestille varene direkte fra
CCEP og ikke fra andre bryggerier/
distributører.

Netthandel
Man kan bestille varene via NHO Reiseliv
Innkjøpskjedens netthandel horecainnkjop.no.
Varene på kampanje er godt merket med gult
kampanjebanner, så det er enkelt å finne frem
til de gode tilbudene.

Medlemskap
Ikke glem å opplys om ditt medlemskap i NHO
Reiseliv Innkjøpskjeden når du bestiller de
gode varene på kampanje, slik at du får de rette
fremforhandlede prisene og rabattene.

Kampanje NHO Reiseliv Innkjøpskjeden mai-juli 2022

https://www.coca-cola.no/
mailto:kundeservice@ccep.com
https://horecainnkjop.no/


10 % 10 %10 %

10 % 10 %10 %

Direktedistribuert

Chaqwa Espresso hele bønner
 

100% Arabica. Produktet er en
utvalgt, eksklusiv blanding av
høytvoksende bønner fra Latin
Amerika og øst Afrika. Mørkbrent,
smaksrik og med spennende
innslag av blant annet sjokolade,
tørket frukt, citrus og ceder tre. 

Ant enh: 6x1000g 
Varenr: 471759

Chaqwa Dark Roast filtermalt
 

100 % Arabica. Produktet er en
utvalgt blanding av høytvoksende
bønner fra Latin Amerika.
Mørkbrent med undertoner av
både sødme og mild syrlighet.
Ettersmaken er lang og fyldig med
innslag av mørk sjokolade. 

Ant enh: 60x110g 
Varenr: 283217

Chaqwa Dark Roast hele bønner
 

100 % Arabica. Produktet er en
utvalgt blanding av høytvoksende
bønner fra Latin Amerika.
Mørkbrent med undertoner av
både sødme og mild syrlighet.
Ettersmaken er lang og fyldig med
innslag av mørk sjokolade. 

Ant enh: 6x1000g 
Varenr: 471758

Chaqwa Medium Roast filtermalt
 

100 % Arabica. Produktet er en
utvalgt blanding av høytvoksende
bønner fra Latin Amerika og øst
Afrika. Medium brent for å skape
en rund, frisk og fruktig smak.
Kaffen er smaksrik og fyldig med
en lang og balansert ettersmak.

Ant enh: 60x110g  
Varenr: 283261

Chaqwa Brasil Santos filtermalt
 

100% Arabica. Single origin fra
Cerado-området i Brasil.
Smaksprofilen er klassisk for
området som en rund og fyldig
kaffe med ettersmak av mørk
sjokolade. 

Ant enh: 60x110g 
Varenr: 282627

Chaqwa Brasil Santos h/bønner
 

100% Arabica. Single origin fra
Cerado-området i Brasil.
Smaksprofilen er klassisk for
området som en rund og fyldig
kaffe med ettersmak av mørk
sjokolade. 

Ant enh: 6x1000g  
Varenr: 283069



www.engrosfrukt.no

22 88 68 50

bestilling@eugen.as

Kampanje
Mai-Juli 2022
Engrosfrukt -Din landsdekkende leverandør
av fersk frukt og grønt 
Engrosfrukt jobber for at alle kunder skal
oppleve høy service, god oppfølging og
tilfredsstillende leveranser. Vi er en
samarbeidspartner for våre kunder – ikke bare
en leverandør. Våre fornøyde kunder er vårt
viktigste kvalitetsbevis, og Engrosfrukts mål er
å bli best på å forstå våre kunders behov!
Vi er fleksible og tilpasningsdyktige, og vi
strekker oss langt for å tilfredsstille våre
kunders behov og ønsker.

Ta gjerne kontakt for mer info eller en
uforpliktende prat!

Kontakt

Distribusjon
Varene blir distribuert via Engrosfrukt
grossister.

Netthandel
Man kan bestille varene via NHO Reiseliv
Innkjøpskjedens netthandel horecainnkjop.no.
Varene på kampanje er godt merket med gult
kampanjebanner, så det er enkelt å finne frem
til de gode tilbudene.

Medlemskap
Ikke glem å opplys om ditt medlemskap i NHO
Reiseliv Innkjøpskjeden når du bestiller de
gode varene på kampanje, slik at du får de rette
fremforhandlede prisene og rabattene.

Kampanje NHO Reiseliv Innkjøpskjeden mai-juli 2022

https://www.engrosfrukt.no/
mailto:bestilling@eugen.as
https://horecainnkjop.no/
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Direktedistribuert

Majones Ekte 
 

Ekte Majones fra Alna egner seg
utmerket som tilbehør til
smørbrød, salater og som
ingrediens i dressinger.

Ant enh: 1x10kg spann
Varenr: 610403

CoYog Naturell  
 

CoYog er et fantastisk plantebasert
yoghurtalternativ laget av kokos.
Perfekt på frokostbuffet eller i
smoothies. Den er i tillegg
kokestabil og kan erstatte
tradisjonelle meieriprodukter i
matlaging.

Ant enh: 1x2,2kg spann
Varenr: 702012

Nýr Ferskost Økologisk
 

Nýr Ferskost er produsert av
økologisk pasteurisert helmelk
uten noen form for tilsetnings-
stoffer. Mysen er silt av uten bruk
av løpe. Når melken er syrnet
ferdig, henger man opp massen i
osteposer slik at mysen renner av.  

Ant enh: 1x2,5kg 
Varenr: 702804

Skrelt Gulrot
 

Skrelte gulrøtter er kokkens beste
venn. Minimerer svinnavfall og lar
deg bruke tiden på annet enn å
skrelle.

Ant enh: 1x5kg
Varenr: 411603

Elstøen Restaurantblanding
 

Dette er en salatblanding
bestående av grøvre og finere
typer salat i sesong, som varierer
etter sesong for beste mulige
kvalitet. Denne må vaskes før bruk.

Ant enh: 1x2kg kasse
Varenr: 430601

Salat Restaurant Vasket & Klar 
 

Restaurantsalat fra Huseby Gård er
serveringsklar rett fra posen og er
en blanding av rød- og grønn
multisalat og ruccula som er
perfekt å bruke på buffet, i salatbar
eller på tallerken. 

Ant enh: 1x1kg
Varenr: 431826



www.greenway-norge.no

92 28 14 79

ordre@greenway-norge.no

Naturen dekker bordet
Alle Greenway-Norge AS sine produkter har
siden vi startet i 2010 vært laget på lag med
naturen, med restavfall fra naturen som
råvarer. 

Komposter du vil du lagre CO₂ i 20 til 30 år, om
du brenner produktet frigjør du den CO₂ som
veksten selv har samlet. 
Ingen fossil CO₂ - Ingen mikroplast – 100%
Klimanøytralt – Sosiale sertifikat – Første med
Svanemerket på våre palmeblader i 2015.

Alle produkter er 100% bionedbrytbare, og går
tilbake til vann, CO₂ og biomasse, og dermed på
lag med naturen. 

Alle nødvendige sertifiseringer på miljø,
matvaresikkerhet og sosial etisk handel! 

Kampanje
Mai-juli 2022

Kontakt

Distribusjon
Varene blir distribuert via Greenway.

Netthandel
Man kan bestille varene via NHO Reiseliv
Innkjøpskjedens netthandel horecainnkjop.no.
Varene på kampanje er godt merket med gult
kampanjebanner, så det er enkelt å finne frem
til de gode tilbudene.

Medlemskap
Ikke glem å opplys om ditt medlemskap i NHO
Reiseliv Innkjøpskjeden når du bestiller de
gode varene på kampanje, slik at du får de rette
fremforhandlede prisene og rabattene.

Kampanje NHO Reiseliv Innkjøpskjeden mai-juli 2022

http://www.greenway-norge.no/greenway-norge.aspx
mailto:ordre@greenway-norge.no
https://horecainnkjop.no/
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Svanemerket palmeblad tallerken

Miljøvennlig og Svanemerket palmeblad tallerken. 
16*24cm.

Ant enh: 4x25 stk pr krt 
Varenr: 5034

Svanemerket palmebladbolle

Miljøvennlig og Svanemerket palmeblad tallerken.
ø180mm.

Ant enh: 4x25 stk pr krt.
Varenr: 5035

Svanemerket stor palmebladtallerken

Miljøvennlig og Svanemerket palmeblad tallerken.
Ø26 cm.

Ant enh: 10x10kg 
EPD: 123456

Direktedistribuert

Ant enh: 4x25 stk pr krt.
Varenr: 5041



Som innkjøper vet du at bak enhver bestilling er
det en omfattende prosess. NHO Reiseliv
Innkjøpskjedens netthandel horecainnkjop.no
gjør den prosessen enklere, mindre
ressurskrevende og mer effektiv for deg. 

I vår netthandel kan du samle produktene fra
alle dine leverandører på ett sted. Dermed får
alle i din bedrift som skal bestille noe, direkte
tilgang til avtalte produkter og avtalte priser. 

Våre erfarne konsulenter vet bedre enn de
fleste hvordan de kan hjelpe deg i gang.
Systemet er enkelt og intuitivt. Det samme
gjelder også for opplæring i bruken av
systemet. Alle som behøver det kurses i både
hverdagsbruk og i utnyttelse av mulighetene
produktet gir.

Det koster ingenting å ta vår netthandel i bruk,
det er en av våre mange medlemsfordeler.

Bli en mer
effektiv innkjøper

Vår netthandel horecainnkjop.no 
gir deg mindre feilbestillinger, økt
kontroll og økt lønnsomhet.



Forhindrer dårlige kjøp
Du kan lage handlelister og sette opp faste
kjøp, slik at dere alltid handler rett vare til best
mulig pris.

Gir kontinuerlig gevinst
Du får 1% ekstra i netthandelsbonus på
Partnerbonussortiment fra utvalgte
samarbeidspartnere.

Fakturabehandling
Du kan også integrere fakturaflytsystem Millum
Pay med netthandelsportalen og slik forenkle
faktureringsarbeidet betydelig. Med bestillinger
og fakturaer samlet på ett sted og en felles
arbeidsflyt for alle fakturaer får du langt bedre
oversikt og kontroll.

Netthandel
horecainnkjop.no

Oppfølging og kontroll
Direkte tilgang til avtalte produkter og priser,
tidligere ordrer, varetelling, oppskrifter,
kalkyler, allergener og næringsinnhold.

Varetelling
Du bruker minimalt med tid på å bestille varer,
du kan ha forskjellige handlelister for
forskjellige formål, det er enkelt å bytte eller
slette produkter, du kan gjøre en kollega glad
ved å dele handlelisten.

Menybank
Et godt verktøy for å få en oversikt over menyer
og oppskrifter. Her finner du verktøy som kan gi
deg allergeninformasjon, næringsinformasjon
og et kalkyleprogram med oppdaterte priser.



NHO Reiseliv Innkjøpskjeden har som mål å
sikre en bærekraftig utvikling av norsk reiseliv.

Våre medlemmer skal føle seg trygge på at
varer og tjenester de kjøper gjennom våre
avtaler er produsert etter høye etiske,
miljømessige og sosiale standarder. 

Vi stiller derfor høye krav til oss selv og
kartlegger leverandørene før og etter vi inngår
samarbeidsavtale. I tillegg til å besvare vår
årlige egenrapportering som omhandler
bærekraft og samfunnsansvar må alle våre
samarbeidspartnere signere våre etiske krav. 

Vi ønsker å motivere våre medlemmer til å
gjennomføre tiltalk som bidrar til et mer
bærekraftig norsk reiseliv, så derfor opprettet
vi i 2017 vårt eget bærekraftfond.

Fondet gjør at våre medlemsbedrifter kan
søke om støtte til tiltak for investering/innkjøp
som er gjennomført eller som planlegges å
gjennomføres opptil kr 30. 0000. 

Bærekraft er avgjørende for reiselivs-
næringens langsiktige konkurranseevne,
derfor oppfordrer vi alle til å tenke gjennom
hvilket fotavtrykk de hver for seg legger igjen.

Vi har et stort fokus
på bærekraftig innkjøp

Vi ønsker å motivere våre medlemmer
til å gjennomføre tiltak som bidrar til
et mer bærekraftig reiseliv.

https://www.nhoreiseliv.no/innkjopskjeden/barekraftige-innkjop/barekraftsfondet/


Et viktig mål for oss er å sikre en langsiktig og bærekraftig
utvikling i norsk reiseliv. Våre 3500 medlemmer skal føle seg
trygge på at varer og tjenester de kjøper gjennom våre avtaler,
er produsert etter høye etiske, miljømessige og sosiale
standarder. 
Det krever at våre leverandører oppfyller krav til bærekraftig
innkjøp. 

I 2021 oppga 84 prosent av leverandørene våre at de har en
overordnet strategi for bærekraftig innkjøp. Det er en god start,
og vi fortsetter arbeidet med å fremme bærekraftig innkjøp.
Målet er at alle våre leverandører skal bidra til et grønnere
reiseliv.

Vi skal også fortsette å motivere alle våre medlemmer innenfor
hotell- og serveringsbransjen til å delta aktivt i arbeidet med å
redusere matsvinn. Det øker bunnlinja, det reduserer CO2-
utslipp og det skaper motiverte medarbeidere. 

Jeg håper alle i bransjen vil bidra i denne felles dugnaden, og
ta gjerne kontakt med oss i NHO Reiseliv Innkjøpskjeden for
tips og råd til hvordan din bedrift kan bidra. 

NHO Reiseliv Innkjøpskjeden

Felles
dugnad



Vi har et team, som består av 19 energiske, motiverte og
profesjonelle medarbeidere. De står klare til å bistå og være et
støtteapparat for alle medlemmene og samarbeidspartnere i
NHO Reiseliv Innkjøpskjeden. 9 av oss jobber administrativt på
hovedkontoret Næringslivets Hus på Majorstua og resten rundt
omkring i hele landet for å gi deg den beste oppfølgingen.

Våre distriktssjefer har solid bransjekunnskap og erfaring. Du
får din egen kontaktperson som vil følge deg nøye opp og gå
igjennom dine innkjøpsrutiner for å se etter besparelser eller
andre henvendelser du måtte ha om ditt medlemskap. 

Lokal
oppfølging 



www.nhoreiseliv.no/innkjopskjeden

www.facebook.com/nhoreiselivinnkjop

www.instagram.com/nhoreiselivinnkjop

www.linkedin.com/nhoreiselivinnkjop

Kontakt
Innkjøpskjeden

23 08 86 20

https://www.nhoreiseliv.no/innkjopskjeden/
https://www.facebook.com/nhoreiselivinnkjop
https://www.instagram.com/nhoreiselivinnkjop/
https://www.linkedin.com/company/nhoreiselivinnkjop
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Ikke gå glipp av flere gode kampanjer fra
våre samarbeidspartnere i neste utgave:

15. aug-15. okt 2022


